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KURUM HAKKINDA BİLGİLER 
 
Bu bölümde, kurumun tarihsel gelişimi, misyonu, vizyonu, değerleri, hedefleri, organizasyon yapısı ve 
iyileştirme alanları hakkında bilgi verilmeli ve aşağıdaki hususları içerecek şekilde düzenlenmelidir.  
 

1. İletişim Bilgileri 

 

KAUZEM Müdürü: Prof. Dr. Erkan TOKUCU 

KAUZEM Müdür Yardımcıları:   
Dr. Öğr. Üyesi Deniz TANIR 
Öğr. Gör. Erkan GÜNERHAN 

Adres: 
Kafkas Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama Ve 
Araştırma Merkezi, Merkez Kampüsü 36100 Merkez 
/KARS 

Telefon: 
+90 474 225 11 50 /1478 
+90 474225 14 57 

Faks: +90 474 225 14 57 

E-Posta: kauzem@kafkas.edu.tr 

Web Sitesi: https://www.kafkas.edu.tr/kauzem  

 
2. Tarihsel Gelişimi  

Kafkas üniversitesi uzaktan eğitim uygulama ve araştırma merkez müdürlüğü 22 Mayıs 2012 SALI Tarihli resmi 
gazetede yayınlanan yönetmelik ile birlikte faaliyetlerine başlamıştır. Kurulduğu yıl hızlı bir gelişme göstererek 
üniversite bünyesinde yürütülen bütün akademik programlarda zorunlu dersler uzaktan eğitim yöntemi ile 
yürütülmeye başlanmıştır. 2014 yılında Kağızman Meslek Yüksekokulu bünyesinde “sağlık kurumları yönetimi” 
ön lisans programı ile “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul Ve Esaslar”  kapsamında 
açılan ilk programına öğrenci almıştır daha sonra aynı meslek yüksekokulu bünyesinde sosyal hizmet ve spor 
yönetimi bölümleri açılmıştır. 2020 yılında üniversitemiz iktisadi ve idari bilimler fakültesi bünyesinde yönetim 
bilişim sistemleri uzaktan eğitim lisans tamamlama ilahiyat fakültesi bünyesinde ilahiyat uzaktan eğitim lisans 
tamamlama programlarına ilk defa öğrenci alınmıştır. 2021 yılında ise sosyal bilimler enstitüsü sağlık yönetimi 
tezsiz yüksek lisans programı öğrenci alımına açılmıştır. Halen Kağızman uygulamalı bilimler yüksekokulu 
bünyesinde sağlık yönetimi lisans tamamlama programına öğrenci alınması için yükseköğretim kurumumuza 
başvuru yapılmış ve değerlendirme aşamasına alınmıştır 

Üniversitemizde 23 Mart 2020 tarihinden itibaren bütün dersler diğer bütün üniversitelerde olduğu gibi 
uzaktan eğitim yöntemi ile yürütülmeye başlanmıştır. Bu kapsamda yürütülen üniversitemiz tarafından 
yürütülen bütün eğitimler uzaktan eğitim merkez müdürlüğümüz tarafından kendi kaynakları ve kendi 
personelleri ile yürütülmüştür. 
 
3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri  
Kurumumuzun misyon, vizyon ve hedefleri kurumsal tercihlerini, önceliklerini ve duruşunu ortaya 
koymaktadır. Kurumumuzun stratejileri ve bu stratejilerle ilişkili olan hedefleri üniversitemiz misyon ve 
vizyonları doğrultusunda hazırlanmıştır. Üniversitemizin 2018-2022 Dönemi Stratejik Planında; misyon, 
“özgün araştırma yapabilen, çalışanlarına ve diğer paydaşlarına değer katan, toplumsal gelişmeye öncülük 
edebilen, bölgesi içerisinde yer alan sektörlere önderlik eden, yenilikçi ürünler yaratabilen ve bunu 
girişimciliğe dönüştürebilen, bu yönüyle küresel ölçekte sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunabilen, 
Kafkasya, Orta Asya ve diğer ülkeler ile etkileşimle edindiği entelektüel ve kültürel birikimi kurumsal 
yaratıcılığa dönüştürebilen bir bilim yuvası olmaktır.” vizyon ise “sürekli farklılaşmanın yollarını arayan, 
bulunduğu şehrin mirası da dâhil olmak üzere paydaşlarına değer katan ve tercih edilen saygın bir üniversite 

https://www.kafkas.edu.tr/kauzem
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olmaktır.” şeklinde belirlenmiştir. Üniversitemizin 2018-2022 stratejik planı doğrultusunda kurumumuzun 
KAUZEM 2018-2022 Stratejik Planı hazırlanarak doğrultusunda kurumsal misyon, vizyon ile stratejik amaç 
ve hedeflerimiz belirlenmiştir.  
 
3.1. Misyon  
İnsana, topluma, doğaya duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal, eğitimsel gelişmedeki yerini, rolünü 
kavramış, mesleki yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış; sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan; 
bilimsel düşünme ve çalışma biçimini benimsemiş; kamusal yararları gözeten, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen 
öğrenciler yetiştirmek, öğrencilerin eğitimsel sorunları tartışabilecekleri, çözümler üretebilecekleri ve 
kendilerini özgürce ifade edebilecekleri öğrenme ortamlarını geliştirmek, öğrencilerin, akademik ve idari 
personelin bilgiye erişimini, iletişim ve etkileşimi kolaylaştıran fiziksel ve teknolojik ortam oluşturmak, eğitim 
bilimlerinin çeşitli alt disiplinleri ve diğer toplumsal bilimlerle etkileşim ve işbirliği içinde ulusal ve uluslararası 
kongre, sempozyum, panel, konferans, çalıştay vb. toplantılar düzenlemek, kuramsal ve uygulamalı araştırma 
projeleri gerçekleştirmek ve yayın yapmak, toplumsal sorumluluklarının bilincinde, akademik çalışmalarında 
niteliği önemseyen, disiplinlerarası yaklaşıma açık, bilgiyi paylaşan, değerlendirmelerinde akademik ölçütleri 
esas alan, üretkenliği ve yaratıcı düşünceyi destekleyen bir ortam oluşturmak ve bunu sürekli kılacak kültürü 
yerleştirmek, tüm akademik ve yönetsel etkinliklerin dürüst, açık, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yerine 
getirilmesini sürekli kılmaktır. 
 
3.2. Vizyon  
Uzaktan eğitim alanında yapılan kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yoluyla bilgi üretimine katkıda 
bulunarak; bireylerin eğitim hakları, eşitlik ve insan haklarına saygı temelinde toplumun eğitim sorunlarını 
irdeleyen, çözüm önerileri geliştiren ve bu yönde politikaların belirlenmesinde öncü olan; bilgi birikimini ulusal 
ve uluslararası akademik toplulukların, kamu ve özel kurumların, sivil toplum örgütlerinin ve bireylerin 
paylaşımına sunan, nitelikli ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarıyla tercih edilen bir uzaktan eğitim 
merkezi olmaktır. 
 
3.3. Stratejik Amaç ve Hedefler 

1. Üniversitede bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan yapılacak olan ön lisans, lisans, lisans 
tamamlama, lisansüstü dâhil bütün eğitim – öğretim programları ve faaliyetleri kapsamındaki 
program ve uygulamaları yürütmek, 

2. E-öğrenme tabanlı ders ve programlar geliştirmek ve Üniversitede örgün öğretim kapsamında 
verilmekte olan dersleri bilgi iletişim teknolojileri ile desteklemek, 

3. Kamu kurumları, özel kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının uzaktan eğitim ihtiyaç ve 
isteklerine yardımcı olmak amacıyla eğitim programlarını e-öğrenme sistemine uyarlayarak uzaktan 
eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, 

4. Diğer ulusal ve uluslararası üniversitelerle uzaktan eğitim uygulamalarına dönük işbirliği içinde olmak, 
5. Örgün öğretimin zaman ve mekân sınırlılığını gidererek daha geniş kitlelerin yükseköğretimden 

faydalanmalarını sağlamak, 
6. Uzaktan eğitim ile ilgili uygulama, araştırma - geliştirme çalışmaları yapmak ve yayımlamak. 

 
Kanıtlar; 

1. KAUZEM 2018-2022 Stratejik Planı 
2. Misyonumuz  
3. Vizyonumuz  
4. Stratejik Amaç ve Hedefler  

 

A. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12512
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12512
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa638
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa638
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa639
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Üniversitemiz tarafından kalite güvencesine yönelik olarak belirlenen politikalar ve süreçlerin tanımlanması için Kalite 
Güvence Yönergesi Usul ve Esasları hazırlanmıştır. Kurumumuzdaki kalite çalışmaları bu çerçevede 
yürütülmektedir. Kurumsal olarak Kalite Politikamız; kurumumuzun yayınlamış olduğu KAUZEM 2018-2022 

Stratejik Planıında yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda merkezimizde yürütülecek eğitim programları ve 
uygulamaların toplumun beklenti ve ihtiyacına göre çeşitlendirilerek ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan 
bölgemize ve ülkemize katkı sağlayan eğitim-öğretim dinamiklerine sahip bir yapıyı ortaya koymaktır. Bu 
kapsamda KAUZEM olarak belirlemiş olduğumuz eğitim – öğretim, araştırma – geliştirme, toplumsal katkı, 
altyapı ve yönetim sistemi politikalarımız doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 
Eğitim-Öğretim Politikamız; paydaşlara (öğrenci, öğretim elemanı, personel vb.) yönelik rehberlik ve eğitim 
faaliyetleri düzenlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde toplumun beklenti ve ihtiyacına göre eğitim ve sertifika 
programları düzenlemek ve sürdürülebilirliği sağlamak, uzaktan eğitim yoluyla verilecek derslerin kalite 
standartlarını belirlemek, uzaktan eğitim yoluyla ders verecek uzmanların yeterliklerini geliştirmek,     öğrenci 
yeterliliklerinin değerlendirilmesi sürecinde alternatif ve etkili ölçme - değerlendirme süreçlerini yürütmek ve 
uzaktan eğitim süreçlerinde gerçekleşen tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinin detaylı raporlanabilmesini 
sağlamaktır.  Araştırma – Geliştirme Politikamız; diğer kurum ve kuruluşlarla ortak çalışma yaparak işbirliklerini 
geliştirilmek, üniversiteye ekonomik ve sosyal açıdan katkı sağlayacak yenilikçi ve Ar-Ge odaklı proje çalışmaları 
yapmak, uzaktan eğitim sürecinde yürütülen eğitim faaliyetleri ile ilgili istatistiksel analiz ve değerlendirme 
yapmak ve alanda uluslararası ve ulusal tanınırlıkları olan araştırmacıların katılımlarıyla seminer, konferans ve 
çalıştaylar düzenlemektir. Toplumsal Katkı Politikamız;  uzaktan eğitim ortamlarını kullanıcı dostu ve özel 
gereksinimli bireylerin de rahatlıkla kullanabileceği şekilde tasarlamak, üniversitede yürütülen eğitim öğretim 
ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin çıktılarını dijital araçlar ile toplumun yararına sunmak, bireysel ve 
kültürel farklılıklar ile toplumsal sorunlara duyarlı olmak ve çözüm odaklı fırsatlar sunmak, sosyal sorumluluk 
projeleri yürütmek ve gönüllü faaliyetleri desteklemek ve üniversitemizde tüm birimlerde yürütülen araştırma, 
geliştirme ve eğitim etkinliklerinin toplumsal katkıya dönüşmesini amaçlamak ve destek olmaktır. Altyapı 
Politikamız; çağın gereksinimlerini karşılayan güncel teknolojik donanım ve yazılımı sağlamak, güncel, kullanıcı 
dostu ve güvenli öğrenme yönetim sistemlerini kullanmak ve senkron/asenkron sistemlerle entegrasyonu 
sağlamak, paydaşlara (öğrenci, eğitmen, personel, kursiyer vb.) uzaktan eğitim süreci ve sistem kullanımı ile 
ilgili rehber niteliğinde basılı, görsel ve işitsel destek sağlamak (doküman, video, web sayfası vb.), uzaktan 
eğitim sürecinde öğrencilere ve diğer paydaşlara iletişim altyapısı sağlamak (Canlı Destek, E-posta, Telefon vb.) 
ve memnuniyeti artırmak, uzaktan eğitim süreçlerinde gözetilen bilgi güvenliği ve etik ilkeleri belirlemek ve 
uzaktan yapılabilecek sınavlar (yabancı dil, tez savunma, doçentlik, hazırlık sınavları vb.) için uygun ortam, 
teknolojik altyapı ve insan kaynağı sağlamaktır. Yönetim Sistemi Politikamız; üniversitemizin diğer birimleriyle 
koordinasyon içerisinde uzaktan eğitim hizmetlerinin daha etkili hale getirilmesinin sağlamak, üniversite 
stratejik planının geliştirilmesine yönelik uzaktan eğitimde kalite güvence sisteminin işletmek ve sürdürülebilir 
kılmak, merkezin vizyon ve misyonu doğrultusunda alanda uzman akademik ve idari personelin istihdam 
edilmesini sağlamak, uzaktan eğitimin yönetsel bileşenlerini (bilgi sistemi, veri tabanları, veri trafiği kontrol 
mekanizmaları, bilgi erişim denetim ve yetkilendirme servisleri ) etkili bir şekilde kontrol etmek ve öğrenci, 
öğretim elemanları ve uzaktan eğitim sistemi arasındaki etkileşimi sağlıklı bir şekilde sürdürmektir. 

Bu doğrultuda kurumumuzda 2021 Yılı Stratejik plan İzleme ve Değerlendirme Raporu  , 2021 Yılı Birim Faaliyet 
Raporu ve 2021 Yılı Gösterge Raporu hazırlanarak KAUZEM web sayfasında yayınlanmış ve tüm iç ve dış 
paydaşlara duyurulmuştur. 

Kanıtlar; 

1. KAUZEM 2018-2022 Stratejik Planı 
2. 2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu 
3. 2021 Yılı Stratejik plan İzleme ve Değerlendirme Raporu 
4. 2021 Yılı Gösterge Raporu 
5. Kalite Politikamız 
6. Eğitim-Öğretim Politikamız 

https://www.kafkas.edu.tr/dosyalar/kaudek/file/Senatoda%20kabul%20edilen%20Y%C3%B6nerge%20(Kafkas%20%C3%9Cniversitesi%20Kalite%20Komisyonu,%20Kalite%20Alt%20Komisyonlar%C4%B1,%20Birim%20Kalite%20Komisyonlar%C4%B1%20ve%20Kalite%20Koordinat%C3%B6rl%C3%BC%C4%9F%C3%BC%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma%20Usulleri%20ve%20Esaslar%C4%B1).pdf
https://www.kafkas.edu.tr/dosyalar/kaudek/file/Senatoda%20kabul%20edilen%20Y%C3%B6nerge%20(Kafkas%20%C3%9Cniversitesi%20Kalite%20Komisyonu,%20Kalite%20Alt%20Komisyonlar%C4%B1,%20Birim%20Kalite%20Komisyonlar%C4%B1%20ve%20Kalite%20Koordinat%C3%B6rl%C3%BC%C4%9F%C3%BC%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma%20Usulleri%20ve%20Esaslar%C4%B1).pdf
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12461
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12512
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12512
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12467
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12467
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12467
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12461
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12461
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12461
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12461
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12461
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12461
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12513
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12514
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12514
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12515
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12512
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12514
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12513
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12515
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12461
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12461
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7. Araştırma – Geliştirme Politikamız 
8. Toplumsal Katkı Politikamız 
9. Altyapı Politikamız 
10. Yönetim Sistemi Politikamız 

 

A.1. Misyon ve Stratejik Amaçlar 

Kurum, stratejik yönetiminin bir parçası olarak kalite güvencesi politikaları ve bu politikaları hayata geçirmek 
üzere stratejilerini belirlemeli ve kamuoyuyla paylaşmalıdır. 
 

A.1.1. Misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler 

 

Olgunluk düzeyi 

Stratejik plan kapsamında stratejik amaçlar ve hedefler doğrultusundaki tüm birimleri ve alanları kapsayan uygulamalar 
sistematik olarak ve kurumun iç kalite güvencesi sistemi ile uyumlu olarak izlenmekte ve paydaşlarla birlikte 
değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 KAUZEM 2018-2022 Stratejik Planı 
 Stratejik Amaç ve Hedefler  

 2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu 

 2021 Yılı Stratejik plan İzleme ve Değerlendirme Raporu 

 2021 Yılı Gösterge Raporu 
 

A.1.2. Kalite güvencesi, eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi politikaları 

 

Olgunluk düzeyi 
Kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi alanlarının 
tümünde tanımlı politikalar doğrultusunda yapılan uygulamalar bulunmaktadır ve bu uygulamalardan bazı 
sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu uygulamaların sonuçlarını izlemek için gerekli sonuçlarını izlemek için 
gerekli mekanizmalar bulunmamaktadır.   

 
Kanıtlar 

 Kalite Politikamız 

 Eğitim-Öğretim Politikamız 

 Araştırma – Geliştirme Politikamız 

 Toplumsal Katkı Politikamız 

 Altyapı Politikamız 

 Yönetim Sistemi Politikamız 

 2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu 

 2021 Yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu 
 Temel Performans Göstergeleri 

 2021 Yılı Gösterge Raporu 

 

A.1.3. Kurumsal performans yönetimi 

 

https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12461
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12461
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12461
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12461
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12512
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa639
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12514
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12513
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12515
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12461
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12461
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12461
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12461
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12461
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12461
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12514
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12513
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12512
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12515
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Olgunluk düzeyi 

Tüm alanlarla ilişkili olarak performans göstergeleri ve anahtar performans göstergeleri belirlenmiştir. Ancak bu 
göstergelerin izlenmesi sistematik olmayan ve tüm alanları kapsamayan şekilde yapılmaktadır.  

 

Kanıtlar 

 2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu 

 2021 Yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu 
 Temel Performans Göstergeleri 
 2021 Yılı Gösterge Raporu 

 

A.2. İç Kalite Güvencesi 

 

A.2.1. Kalite Komisyonu 

 

Olgunluk düzeyi 

 

Kalite komisyonunun yetki, görev ve sorumlulukları ile organizasyon yapısı tanımlanmıştır. Ancak kalite 
komisyonu bu yetki, görev ve sorumluluklar kapsamında planlama ve/veya karar alma süreçlerinde etkin rol 
almamaktadır. 

 

       Kanıtlar 

 Kalite Güvence Yönergesi Usul ve Esasları 

 Kalite Politikamız 
 

A.2.2. İç kalite güvencesi mekanizmaları (PUKÖ çevrimleri, takvim, birimlerin yapısı) 

 

Olgunluk düzeyi 

 

Kurumun iç kalite güvencesi sistemi ve mekanizmaları bulunmamaktadır. 

 

 

A.2.3. Liderlik ve kalite güvencesi kültürü 

 

Olgunluk düzeyi 

 

Kurumda kalite güvencesi kültürünü destekleyen kurumsal kültür ve liderlik yaklaşımı bulunmamaktadır. 

 

A.3. Paydaş Katılımı 

Kurum, iç ve dış paydaşların kalite güvencesi sistemine katılımını ve katkı vermesini sağlamalıdır. 
 

A.3.1. İç ve dış paydaşların kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme,  yönetim ve uluslararasılaşma 
süreçlerine katılımı 

https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12514
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12513
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12512
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12515
https://www.kafkas.edu.tr/dosyalar/kaudek/file/Senatoda%20kabul%20edilen%20Y%C3%B6nerge%20(Kafkas%20%C3%9Cniversitesi%20Kalite%20Komisyonu,%20Kalite%20Alt%20Komisyonlar%C4%B1,%20Birim%20Kalite%20Komisyonlar%C4%B1%20ve%20Kalite%20Koordinat%C3%B6rl%C3%BC%C4%9F%C3%BC%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma%20Usulleri%20ve%20Esaslar%C4%B1).pdf
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12461
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Olgunluk düzeyi 

 

Kurumda yürütülen tüm süreçlere (kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı, 
yönetim sistemi, uluslararasılaşma) paydaş katılımını sağlayacak mekanizma ve uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

A.4. Uluslararasılaşma 

 

Kurum, uluslararasılaşma stratejisi ve hedefleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetleri periyodik olarak izlemeli 
ve sürekli iyileştirmelidir. 
 

A.4.1. Uluslararasılaşma politikası 

Olgunluk düzeyi 

 

Kurumun tanımlı uluslararasılaşma politikası bulunmaktadır. Ancak bu politika doğrultusunda gerçekleştirilmiş 
uygulamalar bulunmamaktadır. 

      Kanıtlar 

 Uluslararasılaşma Politikamız 

 

A.4.2. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 

 

Olgunluk düzeyi 

 

Kurumun uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısına ilişkin planlamalar bulunmamaktadır 

 

A.4.3. Uluslararasılaşma kaynakları 

 

Olgunluk düzeyi 

 

Kurumun uluslararasılaşma faaliyetlerini sürdürebilmesi için uygun nitelik ve nicelikte fiziki, teknik ve mali kaynakları 
bulunmamaktadır. 

 

A.4.4. Uluslararasılaşma perfomansının izlenmesi ve iyileştirilmesi 

 

Olgunluk düzeyi 

 

Kurumda uluslararasılaşma performansının izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik planlamalar ve tanımlı süreçler 
bulunmamaktadır. 

 

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM  

https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12461
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Kurumun eğitim-öğretim sürecinin değerlendirmesinin yapılması beklenmektedir. Eğitim ve öğretim, 
kurumun sürekli gelişim odağı ile hedeflerinin ve bu hedeflerin kimler tarafından gerçekleştirileceğinin 
belirlendiği, eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, hedeflerin nitelik ve nicelik olarak izlenerek 
değerlendirildiği ve ulaşılan sonuçların kontrol edilerek ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin yapıldığı bir süreç 
olarak ele alınmalıdır.    

 
B.1. Programların Tasarımı ve Onayı 

Kurum, yürüttüğü programların tasarımını, öğretim programlarının amaçlarına ve öğrenme çıktılarına uygun 
olarak yapmalıdır. Programların yeterlilikleri, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi’ni esas alacak 
şekilde tanımlanmalıdır. Ayrıca kurum, program tasarım ve onayı için tanımlı süreçlere sahip olmalıdır. 
 

B.1.1. Programların tasarımı ve onayı 

Olgunluk düzeyi 
Kurumda programların tasarımı ve onayına ilişkin tanımlı ve sistematik süreçler bulunmaktadır. Ancak bu süreçler tüm 
alanları/programları kapsamamaktadır. 

 

       Kanıtlar 

 Stratejik Amaç ve Hedefler  

  Eğitim-Öğretim Politikamız 

 

 

B.1.2.  Program amaçları, çıktıları ve programın TYYÇ uyumu 

 

Olgunluk düzeyi 

Kurumdaki programların amaçları, çıktıları ve TYYÇ uyumları tanımlanmamıştır. 

 

B.1.3.  Ders kazanımlarının program çıktıları ile eşleştirilmesi 

Olgunluk düzeyi 

Kurumdaki hiçbir programda, ders kazanımları ile program çıktıları eşleştirilmemiştir. 

B.1.4.  Programın yapısı ve ders dağılım dengesi (Zorunlu-seçmeli ders dağılım dengesi; alan ve meslek bilgisi ile genel 
kültür dersleri dengesi, kültürel derinlik kazanma, farklı disiplinleri tanıma imkânları) 

 

Olgunluk düzeyi 

Tüm programlarda program ve ders bilgi paketleri, yapı ve ders dağılım dengesi (alan ve meslek bilgisi ile genel kültür 
dersleri dengesi, kültürel derinlik kazanma, farklı disiplinleri tanıma imkânları vb.) gözetilerek hazırlanmıştır. Ancak bu 
uygulamaların sonuçlarının izlenmesi yapılmamaktadır. 

       Kanıtlar 

 https://www.kafkas.edu.tr/kauzem  

 Ders Dağılımına İlişkin Kurum Politikası / İlkeleri  
 

B.1.5. Öğrenci iş yüküne dayalı tasarım 

 

https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa639
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12461
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa1714
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Olgunluk düzeyi 

 
Programlarda öğrenci iş yüküne dayalı tasarım planlamaları bulunmaktadır. Ancak bunlar tüm programları kapsamamakta veya 
eğitim ve öğretimle ilgili tüm uygulamalarda kullanılmamaktadır. 

 

B.1.6. Ölçme ve değerlendirme 

 

Olgunluk düzeyi 

 

Programlarda yeterlilik temelli ölçme ve değerlendirme sisteminin tasarımı tüm programları kapsamaktadır ve 
tasarımın uygulanmasından bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak tasarlanan bu ölçme ve değerlendirme sisteminin 
sonuçlarının izlenmesi yapılmamaktadır. 

 

       Kanıtlar 

 Kurumun Ölçme ve Değerlendirme Sistemi (Usul ve Esaslar)  
 
B.2. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi 

Kurum, öğrenci kabullerine yönelik açık kriterler belirlemeli; diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması 
ve sertifikalandırılması ile ilgili olarak önceden tanımlanmış ve yayımlanmış kuralları tutarlı ve kalıcı bir şekilde 
uygulamalıdır. 

 

B.2.1. Öğrenci kabulü ve önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi (Örgün eğitim, yaygın eğitim ve serbest 
öğrenme yoluyla edinilen bilgi ve beceriler) 

 

Olgunluk düzeyi 

 
Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesine ilişkin uygulamalardan elde edilen bulgular, 
sistematik olarak izlenerek paydaşlarla birlikte değerlendirilmekte ve izlem sonuçlarına göre önlem alınmaktadır.  

 

      Kanıtlar 

 Paydaşların Bilgilendirildiği Mekanizmalar  

 Öğrenci Kabulüne İlişkin Başvuru Dosyaları  

 Öğrenci Kabulüne İlişkin Mevzuat  

 Öğrenci Kabulüne İlişkin Bilgilendirmeler  

 

B.2.2. Diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılması 

 

Olgunluk düzeyi 

 

Kurumda diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılması kriterleri ve süreçleri 
tanımlanmamıştır 

 
B.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 

https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa1714
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/tumduyurular
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa1955.aspx
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa1714
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa649
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Kurum, öğrencilerin öğrenim süresince programların amaç ve öğrenme çıktılarına ulaşmasını sağlamalı, bu 
süreçte aktif öğrenme strateji ve yöntemleri içeren uygulamalar yürütmelidir. Ölçme ve değerlendirme 
süreçlerinde de öğrenci merkezli ve yeterlilik temelli bir yaklaşım benimsenmelidir. 

B.3.1. Öğretim yöntem ve teknikleri (Aktif, disiplinlerarası çalışma, etkileşimli, araştırma/öğrenme odaklı) 

 

Olgunluk düzeyi 

 

Öğrenme-öğretme süreçlerinde öğrenci merkezli yaklaşımlar uygulanmasına yönelik planlamalar vardır. Ancak bu 
planlar doğrultusunda yapılmış uygulamalar bulunmamaktadır veya tüm alanları kapsamayan uygulamalar vardır. 

     Kanıtlar 

 Disiplinlerarası çalışmayı teşvik eden uygulamalar  

 

B.3.2. Ölçme ve değerlendirme (Öğrencilerin özelliklerine ve öğrenme düzeylerine göre farklılaştırılmış alternatif ölçme 
yöntem ve tekniklerine yer verme gibi) 

Olgunluk düzeyi 

 

Programlarda öğrenci merkezli ölçme ve değerlendirmeye ilişkin planlamalar veya tanımlı süreçleri bulunmamaktadır. 

 

B.3.3. Öğrenci geri bildirimleri (Ders-öğretim üyesi-program-genel memnuniyet anketleri, talep ve öneri sistemleri) 

 

Olgunluk düzeyi 

 

Kurumda öğrencilerin geri bildirimlerinin (ders, dersin öğretim elemanı, diploma programı, hizmet ve genel 
memnuniyet seviyesi, vb.) alınmasına ilişkin mekanizmalar oluşturulmuştur. Ancak hiç uygulama yoktur veya tüm 
birimleri kapsamayan uygulamalar vardır. 

 

    Kanıtlar 

 Öğrencilerin Geri Bildirimlerine İlişkin Mekanizmalar  

 

B.3.4. Akademik danışmanlık 

 

Olgunluk düzeyi 

 

Kurumda akademik danışmanlığa ilişkin yürütülen uygulamalardan elde edilen bulgular, sistematik olarak izlenmekte 
ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. 

 
       Kanıtlar 

 Öğrencilerin Danışmanlarına Ulaşım Mekanizmalar  
 
B.4. Öğretim Elemanları  

Kurum, öğretim elemanlarının işe alınması, atanması, yükseltilmesi ve ders görevlendirmesi ile ilgili tüm 

https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/tr/duyuru/Tam-Kapanmada-Neler-Yapilabilir-15719
https://kauzem.kafkas.edu.tr/Account/LoginBefore
https://kauzem.kafkas.edu.tr/Account/LoginBefore
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süreçlerde adil ve açık olmalıdır. Öğretim elemanlarının eğitim-öğretim yetkinliklerini sürekli iyileştirmek için 
olanaklar sunmalıdır. 
 

B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri 

 

Olgunluk düzeyi 

Kurumun tüm alanlar için tanımlı ve paydaşlarca bilinen atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri 
bulunmamaktadır. 

 

B.4.2. Öğretim yetkinliği (Aktif öğrenme, uzaktan eğitim, ölçme değerlendirme, yenilikçi yaklaşımlar, materyal 
geliştirme, yetkinlik kazandırma ve kalite güvence sistemi) 

 

Olgunluk düzeyi 

 

Kurumun öğretim elemanlarının öğretim yetkinliğini geliştirmek üzere planlamalar bulunmamaktadır. 

 

B.4.3 Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme 

 

Olgunluk düzeyi 

Öğretim kadrosuna yönelik teşvik ve ödüllendirilme mekanizmaları bulunmamaktadır. 

 

 
B.5. Öğrenme Kaynakları 

 

Kurum, eğitim - öğretim faaliyetlerini yürütmek için uygun kaynaklara ve altyapıya sahip olmalı ve öğrenme 
olanaklarının tüm öğrenciler için yeterli ve erişilebilir olmasını güvence altına almalıdır. 

 

B.5.1. Öğrenme kaynakları 

 

Olgunluk düzeyi 

 

Kurumda tüm birimlerindeki uygun nicelik ve nitelikte, erişilebilir öğrenme kaynakları sağlamak üzere öğrenme 
kaynakları yönetilmektedir. Tüm bu uygulamalardan elde edilen bulgular, sistematik olarak izlenmekte ve izlem 
sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmakta ve ihtiyaçlar/talepler doğrultusunda kaynaklar 
çeşitlendirilmektedir. 

 

     Kanıtlar 

 Öğrenme Kaynaklarına Uzaktan Erişim  

 E-Öğrenme Uygulamaları 

 

B.5.2. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler 

https://kauzem.kafkas.edu.tr/Account/LoginBefore
https://kauzem.kafkas.edu.tr/Account/LoginBefore
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Olgunluk düzeyi 

 

Kurumda uygun nitelik ve nicelikte sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler bulunmamaktadır. 

 

B.5.3. Tesis ve altyapılar (Yemekhane, yurt, teknoloji donanımlı çalışma alanları, mediko vs.) 

 

Olgunluk düzeyi 

 
Kurumda uygun nitelik ve nicelikte tesisler ve altyapı (yemekhane, yurt, teknoloji donanımlı çalışma alanları; sağlık, ulaşım, bilişim 
hizmetleri) bulunmamaktadır. 

 

B.5.4. Engelsiz üniversite 

 

Olgunluk düzeyi 

 

Engelsiz üniversite uygulamalarına ilişkin planlama vardır. Ancak bu planlar doğrultusunda yapılmış uygulamalar 
bulunmamaktadır veya tüm birimleri kapsamamaktadır. 

B.5.5. Rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri 

 

Olgunluk düzeyi 

Kurumda uygun nitelik ve nicelikte rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin 
planlama bulunmamaktadır 

 
B.6. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi 

Kurum, programlarının eğitim-öğretim amaçlarına ulaştığından, öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap 
verdiğinden emin olmak için programlarını periyodik olarak gözden geçirmeli ve güncellemelidir. Mezunlarını 
düzenli olarak izlemelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.6.1. Program çıktılarının izlenmesi ve güncellenmesi (Hazırlık okullarındaki dil eğitim programlarını da kapsamaktadır). 

 

Olgunluk düzeyi 
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Tüm programlarda program çıktılarının izlenmesine ilişkin uygulamalar bulunmamaktadır. 

    

 

B.6.2. Mezun izleme sistemi 

 

Olgunluk düzeyi 

 

Kurumda herhangi bir mezun izleme sistemi bulunmamaktadır. 

 

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

Kurumun araştırma sürecinin değerlendirmesinin yapılması beklenmektedir. Araştırma süreci kurumun 
sürekli gelişim odağı ile hedeflerinin ve bu hedeflerin kimler tarafından gerçekleştirileceğinin belirlendiği, 
araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, hedeflerin nitelik ve nicelik olarak izlenerek değerlendirildiği ve 
ulaşılan sonuçların kontrol edilerek ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin yapıldığı bir süreç olarak ele alınmalıdır.   

 
C.1. Araştırma Stratejisi 

Kurum, stratejik planı çerçevesinde belirlenen akademik öncelikleriyle uyumlu, değer üretebilen ve toplumsal 
faydaya dönüştürülebilen araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmelidir. 
 

C.1.1. Kurumun araştırma politikası, hedefleri ve stratejisi 

 

Olgunluk düzeyi 

Kurumun, araştırmaya bakış açısını, araştırma faaliyetlerinde izleyeceği ilkeleri, araştırmadaki önceliklerini ve araştırma 
kaynaklarını yönetmedeki tercihlerini ifade eden araştırma politikası,  stratejisi ve hedefleri bulunmaktadır. Ancak 
bunları hayata geçirmek üzere mekanizmalar veya uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

      Kanıtlar 

 Araştırma Politikası  

 Araştırma Stratejisi ve Hedefleri  

 

C.1.2 Araştırma-Geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 

 

Olgunluk düzeyi 

Kurumun araştırma-geliştirme süreçlerinin yönetim ve organizasyonel yapısına ilişkin planlamalar (karışmayan ile 
müdahaleci spektrumun neresinde konumlandığı, motivasyon ve yönlendirme işlevinin nasıl tasarlandığı, kısa ve uzun 
vadeli hedeflerin net ve kesin nasıl tanımlandığı, araştırma yönetimi ekibi ve görev tanımları) bulunmaktadır.  Ancak bu 
planlar doğrultusunda yapılmış uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

C.1.3. Araştırmaların yerel/ bölgesel/ ulusal kalkınma hedefleriyle ilişkisi 

 

Olgunluk düzeyi 

https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12461
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12461
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Kurum araştırmaların planlaması, yürütülmesi veya yönetilmesinde yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedeflerini ve 
değişimleri dikkate almamaktadır. 

 
C.2 Araştırma Kaynakları 

Kurum, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için uygun fiziki altyapı ve mali kaynaklar oluşturmalı ve bunların 
etkin şekilde kullanımını sağlamalıdır. Kurumun araştırma politikaları, iç ve dış paydaşlarla iş birliğini ve kurum 
dışı fonlardan yararlanmayı teşvik etmelidir. 
 

 

C.2.1. Araştırma kaynakları: fiziki, teknik, mali  

 

Olgunluk düzeyi 

 
Kurumun araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürebilmek için uygun nitelik ve nicelikte fiziki, teknik ve mali kaynaklar birimler 
arası denge gözetilerek sağlanmaktadır. Ancak bu kaynakların kullanımına yönelik sonuçlar izlenmemektedir. 

 

C.2.2. Üniversite içi kaynaklar (BAP) 

 

Olgunluk düzeyi 

Kurumun araştırma ve geliştirme faaliyetleri için üniversite içi kaynakları bulunmamaktadır. 

 

C.2.3. Üniversite dışı kaynaklara yönelim (Destek birimleri, yöntemleri) 

 

Olgunluk düzeyi 

Kurumun araştırma ve geliştirme faaliyetleri için üniversite dışı kaynaklara herhangi bir yönelimi bulunmamaktadır. 

 

 

C.2.4. Doktora programları (mezun sayıları, eğilimler) ve post-doc imkanları 

 

Olgunluk düzeyi 
Kurumun araştırma politikası, hedefleri, stratejisi ile uyumlu doktora ve post-doc programları bulunmamaktadır. 

 

 

C.3. Araştırma Yetkinliği 

Kurum, öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin sürdürmek ve iyileştirmek için olanaklar sunmalıdır. 

 

C.3.1. Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliği ve araştırma yetkinliğinin geliştirilmesi 

 

Olgunluk düzeyi 

 

Kurumda, öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin (uzmanlıklar, birikim, sayı ve dağılım)  değerlendirilmesine ve 
geliştirilmesine yönelik bir mekanizma bulunmamaktadır. 
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C.3.2. Ulusal ve Uluslararası Ortak Programlar ve Ortak Araştırma Birimleri 

 

Olgunluk düzeyi 
 

Kurumda ulusal ve uluslararası düzeyde kurum içi ve kurumlar arası ortak programlar ve ortak araştırma birimleri ile 
araştırma ağlarına katılım ve işbirlikleri kurma gibi çoklu araştırma faaliyetleri bulunmamaktadır. 
 

 C.4. Araştırma Performansı 
Kurum, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini verilere dayalı ve periyodik olarak ölçmeli, değerlendirmeli ve 
sonuçlarını yayımlamalıdır. Elde edilen bulgular, kurumun araştırma ve geliştirme performansının periyodik 
olarak gözden geçirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için kullanılmalıdır. 
 

C.4.1. Öğretim elemanı performans değerlendirmesi 

 

Olgunluk düzeyi 

Kurumda öğretim elemanlarının araştırma performansının izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik uygulamalar 
bulunmamaktadır. 

C.4.2. Araştırma performansının değerlendirilmesi ve sonuçlara dayalı iyileştirilmesi 

 

Olgunluk düzeyi 

Kurumda araştırma performansının izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

C.4.3. Araştırma bütçe performansı 

 

Olgunluk düzeyi 

Kurumun araştırma bütçe performansını izlemeye yönelik uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

D. TOPLUMSAL KATKI 

D.1. Toplumsal Katkı Stratejisi 

Kurum, toplumsal katkı faaliyetlerini sahip olduğu hedefleri ve stratejisi doğrultusunda yerel, bölgesel ve 
ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde yürütmelidir. 

 

D.1.1. Toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi 

 

Olgunluk düzeyi 

Kurumun, toplumsal katkı faaliyetlerinde izleyeceği ilkeleri, öncelikleri ve kaynaklarını yönetmedeki tercihlerini ifade 
eden toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi bulunmaktadır. Ancak bunları hayata geçirmek üzere 
mekanizmalar veya uygulamalar bulunmamaktadır.  

 

      Kanıtlar 

 Toplumsal Katkı Politikası  

 Toplumsal Katkı Stratejisi ve Hedefleri 

https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12461
https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/TR/sayfa12461
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 Toplumsal Katkı Faaliyetleri   

 

D.1.2. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 

 

Olgunluk düzeyi 

 

Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısına ilişkin bir planlaması bulunmamaktadır. 

 
D.2. Toplumsal Katkı Kaynakları 

Kurum, toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürebilmek için uygun nitelik ve nicelikte fiziki, teknik ve mali 
kaynaklara sahip olmalı ve bu kaynakların etkin şekilde kullanımını sağlamalıdır. 

 

D.2.1. Kaynaklar 

 

Olgunluk düzeyi 

 

Kurumun toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürebilmesi için uygun nitelik ve nicelikte fiziki, teknik ve mali kaynakları 
bulunmamaktadır. 

 
D.3. Toplumsal Katkı Performansı 

Kurum, toplumsal katkı stratejisi ve hedefleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetleri periyodik olarak izlemeli ve 
sürekli iyileştirmelidir. 

 

D.3.1.Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi 

 

Olgunluk düzeyi 

Kurumda toplumsal katkı performansının izlenmesine ve iyileştirilmesine yönelik uygulamalar bulunmamaktadır. 
 

E. YÖNETİM SİSTEMİ 

Kurumun yönetişim/organizasyonel süreçleri ve faaliyetlerinin neler olduğunun anlatılması ve buna ilişkin 
değerlendirmenin yapılması beklenmektedir.  

 
E.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı 

Kurum, stratejik hedeflerine ulaşmayı nitelik ve nicelik olarak güvence altına alan yönetsel ve idari 
yapılanmaya sahip olmalıdır. Yönetim kadrosu gerekli yapıcı liderliği üstlenebilmeli, idari kadrolar gerekli 
yetkinlikte olmalıdır. 

 

 

E.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı 

Olgunluk düzeyi 

Kurumun misyonuyla uyumlu ve stratejik hedeflerini gerçekleştirmeyi sağlayacak bir yönetim modeli ve organizasyonel 
yapılanması bulunmamaktadır. 

https://www.kafkas.edu.tr/kauzem/tr/duyuru/Merkez-Mudurlugumuz-Destegiyle-9Uluslararasi-Molekuler-Biyoloji-ve-Biyoteknoloji-Kongresi-Duzenlendi-14959
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 E.1.2. Süreç yönetimi 

 

Olgunluk düzeyi 

Kurumda eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemine ilişkin süreçler tanımlanmamıştır. 

 

E.2. Kaynakların Yönetimi 

Kurum, insan kaynakları, mali kaynakları ile taşınır ve taşınmaz kaynaklarının tümünü etkin ve verimli 
kullandığını güvence altına almak üzere bir yönetim sistemine sahip olmalıdır. 

 

E.2.1. İnsan kaynakları yönetimi 

 

Olgunluk düzeyi 

Kurumda insan kaynakları yönetimine ilişkin tanımlı bir politika ve süreçler bulunmamaktadır. 

 

E.2.2. Finansal kaynakların yönetimi 

 

Olgunluk düzeyi 

Kurumda finansal kaynakların yönetimine ilişkin tanımlı süreçler bulunmamaktadır. 

 

 
E.3. Bilgi Yönetim Sistemi 

Kurum, yönetsel ve operasyonel faaliyetlerinin etkin yönetimini güvence altına alabilmek üzere gerekli bilgi 
ve verileri periyodik olarak topladığı, sakladığı, analiz ettiği ve süreçlerini iyileştirmek üzere kullandığı entegre 
bir bilgi yönetim sistemine sahip olmalıdır. 
 

E.3.1. Entegre bilgi yönetim sistemi 

 

Olgunluk düzeyi 

Kurumda kurumsal bilginin edinimi, saklanması ve kullanılmasına destek olacak bilgi yönetim sistemleri bulunmaktadır.  
Ancak bu sistemler birbirleriyle bütünleşik değildir veya tüm alanları kapsamamaktadır. 

 

E 3.2. Bilgi güvenliği ve güvenilirliği 

 

Olgunluk düzeyi 

Kurumda bilgi güvenliği ve güvenirliğinin sağlanmasına ilişkin uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

 
E.4. Destek Hizmetleri 

Kurum, dışarıdan aldığı destek hizmetlerinin uygunluğunu, kalitesini ve sürekliliğini güvence altına almalıdır. 

 

E 4.1. Hizmet ve malların uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği 
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Olgunluk düzeyi 

Kurumda, dışarıdan temin edilen malların ve destek hizmetlerinin uygunluğunu ve kalitesini değerlendirmek üzere 
tanımlı kriterler ve süreçler bulunmamaktadır.   

 
E.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik  

Kurum, eğitim-öğretim programlarını ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri 
hakkındaki bilgileri açık, doğru, güncel ve kolay ulaşılabilir şekilde yayımlamalı ve kamuoyunu 
bilgilendirmelidir. Kurum, yönetim ve idari kadroların verimliliğini ölçüp değerlendirebilen ve hesap 
verebilirliklerini sağlayan yaklaşımlara sahip olmalıdır. 

 

E.5.1. Kamuoyunu bilgilendirme 

 

Olgunluk düzeyi 

Kurumun kamuoyunu bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin bulgular izlenmekte,   paydaş görüşleri alınmakta ve izlem 
sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. 

 

     Kanıtlar 

 https://www.kafkas.edu.tr/kauzem  

 https://twitter.com/kafkasuzem36   

 https://www.facebook.com/groups/605853072860894  

 https://t.me/KAUZEM  

 

E.5.2. Hesap verme yöntemleri 

 

Olgunluk düzeyi 

Kurum hesap vermeyi ilkesel olarak benimsemiş, yöntem ve süreçlerini belirlemiştir. Ancak bu ilkeler ve süreçler 
doğrultusunda yapılmış uygulamalar bulunmamaktadır veya uygulamalar tüm alanları kapsamamaktadır. 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Kurumun güçlü yönleri ile iyileşmeye açık yönlerinin Kalite Güvencesi Sistemi, Eğitim ve Öğretim, Araştırma 
ve Geliştirme, Toplumsal Katkı ve de Yönetim Sistemi başlıkları altında özet olarak sunulması beklenmektedir. 
Kurum daha önce bir dış değerlendirme sürecinden geçmiş ve kuruma sunulmuş bir Kurumsal Geri Bildirim 
Raporu varsa bu raporda belirtilen gelişmeye açık yönlerin giderilmesi için alınan önlemler, gerçekleştirilen 
faaliyetler sonucunda sağlanan iyileştirmeler ve ilerleme kaydedilemeyen noktaların neler olduğu açıkça 
sunulmalı ve mevcut durum değerlendirmesi ayrıntılı olarak verilmelidir. 

 

https://www.kafkas.edu.tr/kauzem
https://twitter.com/kafkasuzem36
https://www.facebook.com/groups/605853072860894
https://t.me/KAUZEM
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EK.2 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
 

Gösterge Açıklama 

Kuruma Ait Bilgiler  

1. Fakülte Sayısı  0 

2. Enstitü Sayısı  0 

3. Yüksekokul Sayısı  0 

4. Meslek Yüksekokulu Sayısı  0 

5. Merkezi Araştırma Laboratuvarları 
Sayısı  

0 

6. Araştırma Uygulama Merkezleri Sayısı  1 

7. Önlisans Program Sayısı  0 

8. Lisans Program Sayısı  2 

9. Yüksek Lisans Program Sayısı  1 

10. Doktora Program Sayısı  0 

11. Sanatta Yeterlilik Program Sayısı 0 

12. Eğitim alanları (Derslik vb.) miktarı 
(m2)  

700 m2 

13. Araştırma alanları (Lab. vb.) miktarı 
(m2)  

14. İdari alanların miktarı (m2)  

15. Sosyal alanların (Kantin, Kafeterya, 
Yemekhane, Spor alanı vb.) miktarı 
(m2)  

16. Diğer alanlar 

17. Toplam alanların miktarı (m2) 700 m2 
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18. Önlisans Programlarındaki Öğrenci 
Sayısı  

0 

19. LisansProgramlarındaki öğrenci sayısı 520 

20. Açıköğretim Programlarına Kayıtlı Ön 
Lisans Öğrenci Sayısı  

0 

21. Açıköğretim Programlarına Kayıtlı 
Lisans Öğrenci Sayısı  

0 

22. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı  0 

23. Toplam Lisans Öğrenci Sayısı  
508 
 

24. Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı  0 

25. Tezsiz Yüksek Lisans yapan Öğrenci 
Sayısı  

12 

26. Toplam Yüksek Lisans yapan Öğrenci 
Sayısı  

12 

27. Doktora Öğrenci Sayısı  0 

28. Önlisans Mezun Sayısı  0 

29. Lisans Mezun Sayısı  0 

30. Yüksek Lisans Mezun Sayısı  0 

31. Doktora Mezun Sayısı  0 

32. Toplam Mezun Sayısı  0 

33. Üniversiteden ayrılan ön lisans öğrenci 
sayısı 

0 
 

34. Üniversiteden ayrılan lisans öğrenci 
sayısı 

35. Üniversiteden ayrılan yüksek lisans 
öğrenci sayısı 

36. Üniversiteden ayrılan doktora öğrenci 
sayısı 
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37. Üniversiteden ayrılan toplam yıllık 
öğrenci sayısı (Mezunlar Hariç)  

0 

38. Önlisans Programlardaki Öğretim Üyesi 
Sayısı  

2 

39. Önlisans Programlardaki Öğretim Üyesi 
Dışındaki Öğretim Elemanı Sayısı 

40. Lisans Programlardaki Öğretim Üyesi 
Sayısı  

41. Lisans Programlardaki Öğretim Üyesi 
Dışındaki Öğretim Elemanı Sayısı 

42. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı 
Sayısı  

43. Toplam Öğretim Üyesi Sayısı  0 

44. Toplam Öğretim Elemanı Sayısı  2 

45. Toplam İdari Personel Sayısı  2 

46. (Araştırma Alanı Miktarı) / (Toplam 
Öğretim Elemanı Sayısı) oranı  

350 

47. (Eğitim Alanı Miktarı) / (Toplam 
Öğrenci Sayısı) oranı  

0 

48. (İdari Alan Miktarı) / (Toplam Öğrenci 
Sayısı) oranı  

0,23 

49. (Sosyal Alan Miktarı) / (Toplam Öğrenci 
Sayısı) oranı  

0 

50. (Toplam Alan) / (Toplam Öğrenci 
Sayısı) oranı  

1,3 

51. İdari Personel Sayısı 

 
 
 
 
2 
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Gösterge Açıklama 

A. Kalite Güvencesi Sistemi  

1. Kurumun stratejik planında yer alan eğitim 
ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri 
gerçekleştirme yüzdesi (% olarak)   

 
 
 
 
 
% 65 
 

2. Kurumun stratejik planında yer alan 
araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri 
gerçekleştirme yüzdesi (% olarak)  

3. Kurumun stratejik planında yer alan idari 
faaliyetlerine ilişkin hedefleri 
gerçekleştirme yüzdesi (% olarak)  

4. Kurumun stratejik planında yer alan 
toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin 
hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak)  

5. SCOPUS (SCIMAGO)  YÖKAK tarafından girilecektir. 

6. Web Of Sciences (RUR)  YÖKAK tarafından girilecektir. 

7. URAP Dünya Sıralaması  YÖKAK tarafından girilecektir. 

8. Webometrics  YÖKAK tarafından girilecektir. 

9. Times Higher Education (THE)  YÖKAK tarafından girilecektir. 

10. QS  YÖKAK tarafından girilecektir. 

11. Kalite kültürünü yaygınlaştırma amacıyla 
ilgili yılda kurumunuzca düzenlenen 
faaliyet (toplantı, çalıştay vb.) sayısı  

3  

12. Kurumun iç paydaşları ile kalite süreçleri 
kapsamında gerçekleştirdiği yıllık 
geribildirim ve değerlendirme 
toplantılarının sayısı  

26 

13. Kurumun dış paydaşları ile kalite süreçleri 
kapsamında gerçekleştirdiği yıllık 
geribildirim ve değerlendirme 

0 
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toplantılarının sayısı  

14. Akademik personel memnuniyeti (% 
olarak)  

- 

15. İdari personel memnuniyet oranı (% 
olarak)  

- 

16. Öğrencinin genel memnuniyeti (% olarak)  - 

17. Erasmus Gelen öğrenci sayısı 0 

18. Erasmus Giden öğrenci sayısı) 0 

19. Farabi Gelen Öğrenci Sayısı 0 

20. Farabi Giden Öğrenci Sayısı 0 

21. Mevlana gelen öğrenci sayısı 0 

22. Mevlana Giden Öğrenci Sayısı 0 

23. Öğrenci Değişim Programlarından Toplam 
Gelen Öğrenci Sayısı 

0 

24. Öğrenci Değişim Programlarından Toplam 
Giden Öğrenci Sayısı 

0 

25. Erasmus Gelen öğretim elemanı sayısı 

0. 
26. Erasmus Giden öğretim elemanı sayısı 

27. Mevlana Gelen öğretim elemanı 

28. Mevlana Giden öğretim elemanı 

29. Öğretim Elemanı Değişim Programlarından 
Toplam Gelen Öğretim Elemanı Sayısı 

0 

30. Öğretim Elemanı Değişim Programlarından 
Toplam Giden Öğretim Elemanı Sayısı 

 
 

0 

Gösterge Açıklama 
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B. Eğitim ve Öğretim    

1. Program bilgi paketini tamamlamış 
Kurumun web sayfasından izlenebilen Ön 
Lisans/Lisans/YL/Doktora programı sayısı) 
/ (toplam programı sayısı) 'na oranı 

-  

2. Öğrencilerin kayıtlı oldukları programdan 
memnuniyet oranı (% olarak) (Öğrenme-
öğretme yönteminden-Genel 
yetkinliklerin kazandırılmasından-) 

-  

3. Çift ana dala izin veren lisans programı 
sayısı  

- 

4. Yan dala izin veren lisans programı sayısı  - 

5. Çift ana dal yapan lisans öğrenci sayısı  - 

6. Yan dal yapan lisans öğrenci sayısı  - 

7. Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı  - 

8. Yan dal yapan lisans öğrenci oranı  - 

9. (Yüksek lisansa kabul edilen öğrenci 
sayısı) / (Yüksek lisansa başvuran öğrenci 
sayısı) oranı 

1 

10. (Doktora programlarına kabul edilen 
öğrenci sayısı) / (Doktora programlarına 
başvuran öğrenci sayısı) oranı 

0 

11. Disiplinlerarası tezli yüksek lisans 
program sayısı  

0 

12. Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans 
program sayısı  

1 

13. Disiplinlerarası doktora program sayısı  0 

14. (Lisans programlarına yerleşen öğrenci 
sayısı) / (Lisans programlarını tercih eden 
toplam öğrenci sayısı) oranı  

Merkezi yerleştirme ile son dönemde lisans programlarına yerleşen öğrenci sayısının (ek kontenjan 
dâhil) ilgili programları tercih eden öğrenci sayısına oranını giriniz. 
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15. Kurumda eğiticilerin eğitimine yönelik 
düzenlenen program sayısı 

Kurumunuz tarafından kendi veya başka bir kurum bünyesinde ya da başka bir kurum ile ortaklaşa 
olarak 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında eğiticilerin eğitimine (Asıl sorumlu olduğunuz ya da ortak 
sorumluluk üstlendiğiniz etkinlikler kastedilmiştir. Sadece katılımcı olarak gidilen başka bir kurum 
tarafından düzenlenen etkinlikler kastedilmemiştir.) yönelik düzenlenen etkinlik sayısını giriniz.  

16. Kurumda eğiticilerin eğitimi programı 
kapsamında eğitim alan öğretim üyesi  

1 

17. Kurumda yürütülen eğiticilerin eğitimi 
programından memnuniyet oranı (% 
olarak)  

%100 

18. Öğretim Üyesi değerlendirme anketi 
ortalaması (öğrenci değerlendirmeleri) (% 
olarak)  

- 

19. Akademik danışman değerlendirme 
anketi ortalaması (öğrenci 
değerlendirmeleri) 

- 

20. Tez yönetimi (devam eden yüksek lisans 
ve doktora tez yönetimleri) 

- 

21. Ders veren öğretim elemanlarının haftalık 
ders saati sayısının iki dönemlik 
ortalaması 

- 

22. (Toplam derslik alanı) / (Toplam öğrenci 
sayısı) oranı 

- 

23. (Kurum kütüphanesinde mevcut (basılı) 
toplam kaynak sayısı) / (Öğrenci sayısı) 
oranı  

- 

24. (E-kaynak) / (Öğrenci Sayısı) oranı - 

25. Kulüp (Topluluk) sayısı - 

26. Kulüp faaliyetlerine katılan öğrenci sayısı - 

27. Öğrenci proje ekipleri (Güneş arabası, 
hidromobil, İHA, elektrikli araç, vb.) sayısı 

- 

28. YKS Yükseköğretim Programları ve 
Kontenjanları Kılavuzunda akredite 
olduğu belirtilen lisans programı sayısı 

2 
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29. Akran değerlendirilmesi yapılan (Akredite 
olmayan programlarda sürekli iyileştirme 
(PUKÖ) çevrimlerini kapatan) program 
sayısı 

2 

30. Öz değerlendirme yapılan program sayısı - 

31. İş dünyasının, mezunların yeterlilikleri ile 
ilgili memnuniyet düzeyi (% olarak)  

- 

32. (TUS sınavında yerleşen mezun 
sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) 
oranı  

- 

33. (DUS sınavında yerleşen mezun 
sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) 
oranı  

- 

34. (EUS sınavında yerleşen mezun 
sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) 
oranı 

- 

35. İşe yerleşmiş mezun sayısı  -  

36. Lisansüstü öğrenime devam eden mezun 
oranı 

- 

37. Mezun derneğine üye sayısı  

38. (Normal öğrenim süresi içinde mezun 
olan öğrenci sayısı) / (Normal öğrenim 
süresi içinde mezun olması gereken 
öğrenci sayısı) oranı  

1 
 

39. Lisans ve Lisansüstü Programların 
Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı  

Otomatik olarak hesaplanacaktır. 

40. Lisans ve Lisansüstü Programların 
Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı  

Otomatik olarak hesaplanacaktır. 

41. Önlisans Programların Öğrenci 
Sayısı/Öğretim Elemanı Sayısı  

Otomatik olarak hesaplanacaktır. 

42. Lisansüstü Programlardaki Öğrenci 
Sayısı/Lisans Programlarındaki Öğrenci 

Otomatik olarak hesaplanacaktır. 
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Sayısı  

43. Lisansüstü Programlardaki Öğrenci 
Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı  

Otomatik olarak hesaplanacaktır. 

44.  Öğrenci Sayısı/Öğretim Elemanı Sayısı  Otomatik olarak hesaplanacaktır. 

45. Doktora mezun sayısı/öğretim üyesi sayısı  Otomatik olarak hesaplanacaktır. 

46. Doktora programındaki öğrenci 
sayısı/öğretim üyesi sayısı  

Otomatik olarak hesaplanacaktır. 

47. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam 
Öğrenci Sayısı  

Otomatik olarak hesaplanacaktır. 

48. Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci 
sayısı  

Otomatik olarak hesaplanacaktır. 

49. Doktora mezun sayısı  

50. Kurumdan ayrılan yıllık öğrenci sayısı  Otomatik olarak hesaplanacaktır. 

51. Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı 
Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı 

Otomatik olarak hesaplanacaktır. 

52. İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci 
sayısı  

Otomatik olarak hesaplanacaktır. 

53. İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı 
sayısı  

Otomatik olarak hesaplanacaktır. 
 
 
 
 
 
 

Gösterge Açıklama 

4. Araştırma ve Geliştirme  

1. Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI 
endeksli dergilerde ortalama yıllık yayın 
sayısı  

- 

2. Öğretim üyesi başına uluslararası iş birliği 
ile yapılan SCI, SSCI ve A&HCI endeksli 

- 
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dergilerde ortalama yıllık yayın sayısı  

3. Bilimsel yayın puanı (her bir yayın için 
ilgili dergi güncel etki faktörü yazılarak alt 
alta toplanmasıyla elde edilen toplam 
etki puanının toplam yayın sayısına 
oranını ifade etmektedir.)  

- 

4. Atıf puanı   - 

5. Öğretim üyesi başına tamamlanan 
ortalama yıllık dış destekli proje sayısı 

- 
 

6. Öğretim üyesi başına devam eden dış 
destekli proje sayısı 

- 

7. Tamamlanan dış destekli projelerin 
ortalama yıllık toplam bütçesi 

- 
 

8. Devam eden dış destekli projelerin 
toplam bütçesi 

- 

9. Devam eden dış destekli toplam proje 
bütçesinin devam eden dış destekli proje 
sayısına oranı 

- 

10. Öğretim üyesi başına tamamlanan 
ortalama yıllık uluslararası işbirlikli proje 
sayısı  

- 
 

11. Öğretim üyesi başına devam eden 
uluslararası işbirlikli proje sayısı  

- 

12. Uluslararası işbirlikli projelerin toplam 
bütçesi  

- 

13. Devam eden uluslararası işbirlikli 
projelerin toplam bütçesi  

- 

14. Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans 
öğrenci sayısı  

Otomatik olarak hesaplanacaktır. 

15. Öğretim üyesi başına doktora öğrenci 
sayısı  

Otomatik olarak hesaplanacaktır. 

16. Öğretim üyesi başına ortalama yıllık 
doktora mezun sayısı  

Otomatik olarak hesaplanacaktır. 
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17. YÖK 100/2000 Doktora Burs 
Programındaki Alan sayısı  

Otomatik olarak hesaplanacaktır. 

18. YÖK 100/2000 Doktora Burs 
Programındaki Öğrenci Sayısı  

Otomatik olarak hesaplanacaktır. 

19. Sonuçlanan Patent, faydalı model veya 
tasarım sayısı 

 
- 

20. Öğretim üyesi başına ortalama yıllık 
uluslararası patent belge sayısı  

- 

21. Öğretim üyesi başına ortalama yıllık 
faydalı model ve endüstriyel tasarım 
sayısı  

- 

  22. Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi 
sayısı  

-  

  23. TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi 
sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç)  

- 

  24-Uluslararası ödüller  - 

Gösterge Açıklama 

5. Toplumsal Katkı - 

1. Bütçesi olan ve kurumun kendi yürüttüğü 
sosyal sorumluluk projelerinin sayısı 

- 

2. Bütçesi olan ve Sanayi işbirliği ile 
yürütülen sosyal sorumluluk projelerinin 
sayısı 

- 

3. Bütçesi olan ve Kamu kurumları ile 
yürütülen sosyal sorumluluk projelerinin 
sayısı 

- 

4. SEM yıllık eğitim saati  
- 
 

5. Yıllık eğitim alan kişi sayısı - 

6. Yıllık eğitim kişi-saat (…kişi x saat) - 
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7. Toplumsal katkı faaliyeti alan 
katılımcıların memnuniyet oranı (% 
olarak) 

- 

Gösterge Açıklama 

6. Yönetim Sistemi - 

1. Merkezi Bütçe - 

2. Öğrenci Gelirleri - 

3. Araştırma Gelirleri 
- 

 

4. Topluma Hizmet Gelirleri -  

5. Bağışlar - 

6. Personel Giderleri - 

7. Eğitim Giderleri - 

8. Araştırma Giderleri - 

9. Topluma Hizmet Giderleri - 

10. Yönetim Giderleri - 

11. Yatırım Giderleri - 
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